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 لث الفصل الذراس ى الثا الذرس العاشر

 (3)عمذة الفله 

  عبذهللا بً مىصىر الغفيلي.د

 الذرس الحادي والعشٍرً

 

 

  

 

 

 

همَّ صّلِ وسلم وبارن، على عبذن ورسىلً محمٍذ، وعلى آله 
َّ
بسم هللا الرحمً الرحيم، الحمذ هلل رب العاملين، الل

. وصحابخه أجمعين، وعلى مً جبعهم بئحساٍن إلى ًىم الذًً

         

 .هخاب الىكف              

  اء، وهى معنى الىكف، خُث عت الؼشاء بهزا اإلاعنى البىَّ  عليها دًً ؤلاظالم، واخخصذ هزه الؽَش
َّ

فالىكف مً ألاعماٌ التي خث

 إلى أن ًلذم اإلاشء 
ً
 ال هعابش الصذكاث، بل جمض ي فُه ألاحىس والحعىاث وجبلى بلاء جلً ألاعماٌ ظابشة

ٌ
إن الىكف صذكت

ًان  ، وفيها ًيىن الخيلُف، وفي آلاخشة ًجني اإلاعلم ما صسع في هزه الذهُا، ،-ظبداهه وحعالى-على اإلالً الذَّ
ٌ
 والذهُا مضسعت

علُه الصالة -ولزلً ولما اظخىثر اإلاشء مً الضسع، واهذ الثماس والجنى أعظم وأهثر في الذاس آلاخشة، وكذ صذق اإلاصؼفى 

 »:  ورهش منها«إرا ماث ابً آدم اهلقط عمله إإ مً زثٍر »: خُىما كاٌ- والعالم
ًة
ت  جاٍر

ًة
 فال جضاٌ هزه الصذكت حعحر ،«صذكت

ًدعابلىن إلى هزا اإلاعنى - سض ي هللا حعالى عنهم-وحعخمش وجمض ي وال جىلؼع لصاخبها الزي جصذق بها، ولزلً وان الصحابت 

. العظُم، وهى الىكف، إلاا فُه مً جدبٍِغ لألصل اإلاخصذق به، وبلاٍء لعُىه، وحعبٍُل وإمظاٍء واظخبراٍء لثمشجه

  إال - صلى هللا علُه وظلم-ما وان أخٌذ مً أصحاب سظٌى هللا : "في هزا اإلاعنى- سض ي هللا حعالى عىه-وكذ كاٌ حابش ، ٌٍ را ما

عىذما حاء إلى - سض ي هللا حعالى عىه-ورلً إلاا لهزا الىكف مً أزٍش عظٍُم، ومً رلً اللصت الؽهحرة لعمش بً الخؼاب " أوكف

 كؽ هى أهفغ عىذي مىه، فما : ، فلاٌ-صلى هللا علُه وظلم-الىبي 
ً

ًا سظٌى هللا، إوي أصبذ أسًطا مً خُبر، لم أصب ماال

باع أصلها، وإ ًىهب، وإ ًىرر»: جأمشوي؟ كاٌ ًُ  بها، غير أهه إ 
َ

 أصلها، وجصذكذ
َ

سذ  حبَّ
َ

 هزا هى الىكف، وكذ ،«إن شئذ

م-على عمش في أهفغ ماله - صلى هللا علُه وظلم-أؼاس به الىبي  . سض ي هللا حعالى عىه، وصلى وظلم على سظىلىا الىٍش

  ولزلً وان هزا اإلاعنى خاطًشا عىذ الصحابت الىشام، فهزا أًًظا أبى ػلحت واهذ له بحرخاء، وواهذ مً أهفغ ماله، ووان الىبي

﴾: ًذخل إليها فِؽشب منها لؼُب مائها، فجزلذ- صلى هللا علُه وظلم-
َ
ىن ِحبُّ

ُ
ا ج ىا ِممَّ

ُ
ىِفل

ُ
ى ج ِبرَّ َحتَّ

ْ
ىا ال

ُ
ال

َ
ى
َ
ً ج

َ
: آٌ عمشان] ﴿ل

 هلل، : ، وكاٌ-صلى هللا علُه وظلم-، فجاء عىذبٍز أبى ػلحت إلى الىبي [92
ٌ
ًا سظٌى هللا، إن أخب أمىالي بحرخاء، وإنها صذكت

ٌٌ »: صلى هللا علُه وظلم-أسحى بشها ورخشها، فظْعها ًا سظٌى هللا، خُث أسان هللا، فلاٌ الىبي  ٌٌ رابٌح، ران ما بٍخ، ران ما

. أفعل ًا سظٌى هللا، فلعمها أبى ػلحت في أكاسبه وبني عمه:  كاٌ أبى ػلحت،«رابٌح، إوي أري أن ججعلها في ألاكربين

  أدسعه وأعخذه في ظبُل هللا، ومً أحمل ما ُسوي - سض ي هللا حعالى عىه، وعً الصحابت أحمعحن-وكذ اخخبغ خالذ بً الىلُذ

إلى اإلاذًىت، فأمش ببىاء اإلاسجذ، ووان ميان اإلاسجذ الىبىي لبني الىجاس، - صلى هللا علُه وظلم-في هزا الباب، إلاا كذم الىبي 

:  ٌعني بىم جبُعىنها؟ ما الثمً الزي وؽتري به أسطىم لىبني اإلاسجذ؟ فلالىا«زامىىوي»: صلى هللا علُه وظلم-فلاٌ لهم الىبي 

 ،
ٌ
 عظُمت

ٌ
ال هؼلب زمىه إال إلى هللا، هللا أهبر، وهزا الحذًث في الصحُدحن، وهىزا ما جلذم أًًظا، ورلً فُه الحلُلت عبرة

، فخعجلىا أحشهم في الذهُا، أهزا خحٌر؟ أم ما -صلى هللا علُه وظلم-ٌعني لى أن بني الىجاس أخزوا كُمت هزا الىكف مً الىبي 

، وال دسط داسٌط في اإلاسجذ الىبىي مً ران الضمان، إلى هزا 
ٌ

سهع ساهٌع، وال سجذ ظاحٌذ، وال كشأ كاسٌا، وال اعخىف معخىف

ً خحٌر؟ اإلاىفم مً وفله هللا . الضمان، إال وهم ؼشواء في أحشه؟ أي ألامٍش
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  صلى هللا علُه -والحلُلت أهً ججذ بعع الىاط، مع هزه الىصىص العظُمت، التي حاءث في هخاب هللا، وفي ظىت سظٌى هللا

ٌٌ -وظلم  لفظل الصذكت والىكف، منها على ظبُل الخدذًذ، ومع رلً ججذ البعع مدشوًما، عىذه أمىا
ً
 ومبِىت

ً
، واؼفت

، ال ًياد ًىكف منها ؼًِئا، ًأول هزا اإلااٌ، أو ًدخبعه للىاسر، فاإلااٌ إما أن جدخبعه لىفعً وإلاً 
ً
 وان أو امشأة

ً
، سحال

ٌ
هثحرة

، فأما ألاٌو فهى خاٌ هثحٍر مً الىاط، الزًً ًأحي بعذن، وأهثره إلاً ًأحي بعذن، وإما أن جلذمه بحن ًذي ملذمً على سبً

ىا ًبخلىن 
ُ
ىه

ُ
ى ًَ  

َ
مَّ إ

ُ
ْم ز

ُ
ْيَره

َ
ا غ ْىمًة

َ
ٌْ ك ْبِذ

َ
ْسد ٌَ ْىا 

َّ
َىل

َ
خ
َ
َراُء َوِإن ج

َ
ل

ُ
ف

ْ
ُم ال

ُ
هخ

َ
ِنيُّ َوأ

َ
غ

ْ
ُه ال

َّ
ِسِه َوالل

ْ
ف

َّ
ُل َعً ه

َ
ْبخ ًَ َما 

َّ
ِئه

َ
ْل ف

َ
ْبخ ًَ ﴿َوَمً 

ْم﴾
ُ
ى

َ
ال

َ
ْمث

َ
هفم عليً»، [38: مدمذ] أ

ُ
هفم ًا ابً آدم، أ

َ
ا : ما مً ًىٍم ًصبح إإ ومليان، ًلٌى أحذهما»، «أ

ًة
اللهم أعِط مىفل

ا
ًة
لٌى آلاخش«خلف ، ٍو

ً
ا»: ، فىُف ًخش ى اإلاشء مً ري العشػ إكالال

ًة
ا جلف

ًة
 فىُف ٌعخىثر اإلاشء مً إمعان ،«اللهم أعِط ممسي

. هزا اإلااٌ، وإهما ًضوى اإلااٌ بالصذكت، وخحر هزه الصذكت الىكف

  
ٌ

 على الفلشاء واإلاعاهحن، بل وان هىان وكف
ً
وكذ جىىعذ ألىان الىكف وأوصافه وصُؼه لذي اإلاعلمحن، فلم جىً ملصىسة

 لألًخام، بل وزمَّ 
ٌ

 لألسبؼت، وأوكاف
ٌ

 لىخابت العلم، ووان هىان وكف
ٌ

 لعلُا اإلااء، ووان هىان وكف
ٌ

لذوس العلم، ووان هىان وكف

بذع فيها اإلاىكفىن   للىعىة وؤلاػعام وهىزا مً صىىف الىكف التي وان ًدىافغ فيها اإلاخىافعىن، ٍو
ٌ

. أوكاف

  شها بفلٍه ودكٍت، جشاعى فيها خاحاث  أن وععى إلى إخُابه ودعمه، جىزُم هزه ألاوكاف، وطبؼها، وجدٍش
ً

وأًًظا ما ًيبغي فعال

 في الىاط، مع الىظش الخخالف رلً بحن صماٍن ومياٍن 
ً
، فىم حعؼلْذ مً أوكاٍف أو حعثرْث بعبب كُىٍد وؼشوٍغ سبما جيىن مؤزشة

 إلى اإلالصىد 
ً
جدلُم الىكف إلاصلحخه، أو سبما أًًظا حعؼلْذ أو جفشق أزشها وهفعها بعبب صُؼٍت لم جىً في الحلُلت مىصلت

الؽشعي مً الىكف، ال في الىظاسة وإداسة هزه ألاوكاف، وال في مصاسفها، واظخدلاق ألاولى، فاألولى مً رلً، وهزا وله ًؤهذ 

. على اإلاعىُحن بالعلم الؽشعي، وبالعمل الخحري اإلابادسة إلى الاسجلاء بهزا اإلافهىم، وجفعُل الىعي لذي الىاط بهزا اإلاعنى العظُم

{ ،ً الحمذ هلل، وصلى هللا وسلم على رسٌى هللا، وعلى آله وصحبه ومً والاه، فاللهم اغفر لىا، ولشيخىا، وللحاضٍر

. واملشاهذًً، وجميط املسلمين

يخفط بها : رحمه هللا-كاٌ ابً كذامت  جىز في ول عيٍن ًجىز بيعها، ٍو هخاب الىكف، وهى جحبيس ألاصل، وحسبيل الثمرة، ٍو

ا مط بلاء عينها . {دائمًة

 ٌفه اإلاؤلف فلا . هى الحبغ واإلاىع: والىكف في اللؼت هى جدبِغ ألاصل، وحعبُل الثمشة،: الىكف هىا عشَّ

 باع، وال ًىهب، وال ًىسر: وكىله ًُ ، هزا هى الخدبِغ هىا، واإلاشاد باألصل العحن جدبِغ ألاصل، أي حعله مدبىًظا، فال 

 ٌ ول عحٍن ًيخفع بها، مع بلاء عُنها، أو ول ما ًيخفع به مع بلاء عُىه، ومثاٌ هزا : اإلاىكىفت، ووي ما ًمىً أن وعشفه بأن هلى

يخفع بها مع بلاء عُنها، أما ما  ًُ ، وأًًظا ًمىً أن هلٌى الحُىان، هزلً العلع، واألواوي وهدىها، هزه ًمىً أن 
ً

العلاس مثال

 لى أساد الصخص أن ًىكف اإلااء الزي في هزا الىأط، لى أوكف 
ً

جزهب عُىه، فئهه ال ًصح بىاًء على هزا اللُذ وكفه، مثال

 مع بلاء عُىه، لىىه لى أوكف اإلااء الزي فُه، 
ً

الىأط هفعه صح، ألهه ًيخفع به الىأط هما ًيخفع بؽشب اإلااء الزي فُه مثال

زهب، وال ًبلى . فئهه ال ًصح عىذ حمهىس أهل العلم وهى اإلازهب وكفه؛ ألن هزا اإلاىكىف وهى اإلااء ًخلف ٍو

 ٌؼلم فُه وحعبُل الثمشة، الدعبُل طذ الخدبِغ،: كا غ فُه  ألاصل، ٍو دبَّ ًُ شاد به هىا ؤلاػالق، واإلالصىد أن الىكف   ٍو

. الاهخفاع بالثمشة، أو اإلاىفعت التي جيؽأ عً هزا ألاصل أو جلً العحن، بدعب ػبًعا ؼشوغ هزا الىاكف

  باع هزا البِذ، وال ًىهب، وال ًشزه وسزخه؛ ألهه ًُ غ ألاصل، فال  وهزا مثاله مثاٌ مً أوكف بًِخا على ظبُل اإلاثاٌ، فهى ًدّبِ

ش البِذ -ظبداهه وحعالى-خشج عً ملىه إلى ملً هللا  م هزه الؼلت، أو ألاحشة التي ًؤحَّ ، أما وحه الاهخفاع بهزا البِذ فعً ػٍش

صشف في مصاسف هزا الىكف، ووي مصاسف البر، أو ًيىن الاهخفاع بهزا الىكف 
ُ
عىذبٍز، فُخصشف، جؤخز هزه ألاحشة، وج

بعىىاه مً ِكَبل الفلشاء وهدىهم، بدعب كُىد وؼشوغ هزا الىاكف، فاهظش هُف أمىً الاهخفاع مً زمشة أو مىفعت هزا 

ألاصل مع بلاء العحن، ظىاًء وان رلً بالعىنى، هزه اإلاىفعت، أو وان رلً بأخز ألاحشة، وصشفها في اخخُاحاث اإلاىكف عليهم، 

. واهىا فلشاء أو ػحر رلً مً ألاهىاع
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  ،فشػَذ مىه، ولم جدخج له ،
ً

هزا معنى الىكف على ظبُل اإلاثاٌ، ٌعني ممىً ًيىن الىكف بىخاٍب، هزا الىخاب مً هخبً مثال

 –ما أهثر ما هملً مً أؼُاٍء ال هدخاحها، ممىً أن ًيخفع بها ػحرها، ًمىىً أن جظع هزا الىخاب في 
ً

مسجٍذ، في مىخبٍت - مثال

عامٍت، هخاٌب ؼشعيٌّ أو علميٌّ مفٌُذ هافٌع، وول مً كشأ في هزا الىخاب عىذبٍز اهخفع، فاألصل باٍق وهى الىخاب، فال ًجىص أن 

باع، وال أن ًأخزه شخٌص فِعخأزش به عً ػحره، إهما وطعخه أهذ بهزه الصُؼت، وطعخه لالهخفاع به مً خالٌ اللشاءة، هزه  ًُ

لاٌ أن هزا اإلاعنى للىكف ًفصله أو ًمحزه عً ظابش الصذكاث،  ًُ ، ولزلً 
ٌ
 مً صىس الىكف أًًظا، وهىزا الصىس هثحرة

ٌ
صىسة

ًٌ في الحلُلت للمخصذق علُه، فهى إرا أخز هزه الصذكت ًملىها عىذبٍز، وإرا ملىها، اظخأزش بمىفعتها،  ألن الصذكت جمُل

. وأمىىه أن يهبها هزلً، أن جىسر عىه، وهدى رلً، بخالف هزه الحالت، خالت الىكف

 على مؽشوعُت الىكف ٌٌّ  على الىكف مً حهت العمىم، فيل دلٍُل حاء في الصذكاث، فهى دا
ً
، هما أن ولزلً واهذ ألادلت دالت

ألادلت دلذ على الىكف مً حهت الخصىص أًًظا، فأما ما ًخصل بذاللت ألادلت على الىكف عمىًما، فياآلًت التي أؼشها إليها، 

﴾: ووي كىله حعالى
َ
ىن ِحبُّ

ُ
ا ج ىا ِممَّ

ُ
ىِفل

ُ
ى ج ِبرَّ َحتَّ

ْ
ىا ال

ُ
ال

َ
ى
َ
ً ج

َ
والىكف داخٌل في الىفلت، ولزلً فهم أبى ػلحت  [92: آٌ عمشان] ﴿ل

. هزا، فأوكف جلً اإلاضسعت التي ًملىها، أو البعخان الزي لذًه ألحل أن ًظفش بهزا ألاحش العظُم

  إلاا أصاب ألاسض التي بخُبر، فاظدؽاس الىبي - سض ي هللا حعالى عنهما أحمعحن-وأًًظا خذًث ابً عمش الزي خيا فُه عً أبُه-

إ » هزا اللُذ «غير أهه» فهي هىٌع مً الصذكت ،«إن شئذ جصذكذ بها»فيها، فأؼاس علُه بأن ًىكفها - صلى هللا علُه وظلم

باع أصلها، وإ ًىهب، وإ ًىرر ًُ» .

 شة اإلاخفم علُه  »:  ورهش منها«إرا ماث ابً آدم، اهلقط عمله إإ مً زثٍر »: وأًًظا ما حاء مً خذًث أبي هٍش
ًة
ت  جاٍر

ًة
 ،«صذكت

فتوكذ سواه معلم، 
َّ
ف، أو اإلايل

َّ
ٌٌ أًًظا على الىكف وحىاصه وصحت إًلاف اإلااٌ مً ِكَبل اإلايل ، وكذ حاء رلً وؤلاحماع مىلى

، مع اهدؽاس الىكف وهثرجه منهم - سض ي هللا حعالى عنهم-ؤلاحماع عً الصحابت 
ٌ

عشف فيهم مخالف ٌُ ، -سض ي هللا حعالى عنهم-فلم 

.  خيى رلً ابً كذامت وػحره

  وإرا وان الىكف على حهٍت مؽشوعٍت، وان معخدًبا؛ ألهه مً الصذكت، فئن وان الىكف كذ وكع على ظبُل الىزس، فُيىن

ٍم، فُيىن الىكف عىذبٍز مدشًما، وإرا اؼخمل الىكف على جظٍُِم على الىسزت وان  واحًبا، فمتى وان الىكف على أمٍش مدشَّ

، ولم ًترجب على هزا مىشوًها، ولزلً الىكف جذوس معه ألاخيام بدعب الىصف اإلاالصم له ، لىىه في ألاصل إرا وان على بّشٍ

 -الىكف طشٌس، فئهه عىذبٍز مً اإلاىذوباث اإلاعخدباث، التي جخدصل بها سفعت الذسحاث، وعأٌ هللا 
َ

ه- حلَّ وعال . مً فظله ومّىِ

 ا، :  ألن العلىد هىعانالىكف مً العلىد الالصمت؛
ً
، واإلاشاد بالالصمت التي ال ًملً الىاكف عنها سحىًعا، وال فسخ

ٌ
، وحابضة

ٌ
الصمت

سض ي هللا حعالى -وإهما ًجب علُه اإلاض يُّ فيها، متى أوكف بلىله أو فعله، وهزا على خالف باقي الصذكاث، ولزلً خذًث عمش 

م ًفُذ هزا اإلاعنى، خُث كاٌ له الىبي - عىه باع، وإ »: هما في الشواًت ألاخشي - صلى هللا علُه وظلم-اإلاخلّذِ ًُ جصذق بأصله إ 

، وهزا فُه ؤلاؼاسة إلى أن الىكف عىذ خشوحه مً -سض ي هللا حعالى عىه-، فخصذق عمش «ًىهب، وإ ًىرر، ولىً ًىفم زمره

ملً صاخبه بلفظه أو فعله ال ًملً عىذبٍز بُعه، وال هبخه، وال ًىسر عىه، ولى وان في خُاصجه، مما ًذٌ على اللضوم، إر 

ألاصل أن اإلااٌ إرا وان في خىصة اإلاشء أهه ًملً الشحىع فُه، لىً إلاا وان الىكف بهزه اإلاثابت، وان خىم اللضوم فُه ظاهًشا، 

لاٌ بلضوم الىكف،  ًُ ، وال ًملً عىذبٍز -ظبداهه وحعالى-إر أن اللضوم ٌعني بلاء الىكف هلل وهزا أهفع للىاكف، ٌعني أن 

ا ألبي خىُفت 
ً
، خُث -سض ي هللا حعالى عىه وسخمه وسخم الجمهىس أحمعحن-صاخبه أن ًشحع فُه، هزا هى كٌى الجمهىس، خالف

. أهه سأي أن مً خم الىاكف الشحىع في الىكف والخصشف فُه هعابش الصذكاث

جىز في ول عيٍن ًجىز بيعها: كاٌ املؤلف              . ٍو

  ؤلاؼاسة هىا إلى وىن الىكف إهما ًيىن في ألاعُان، فال ًيىن الىكف للمىفعت فدعب، وإهما ًيىن في - سخمه هللا حعالى-أساد

ؽشع وكف اإلاىفعت، مع إميان بُع ألاصل، وهبخه، وإسزه وهدى رلً، ٌُ يخفع بها، وبىاًء علُه، فئن ال  ًُ  وإهما جلع العحن التي 

خشج وكف اإلاىافع، : اإلاىفعت، أو ًيىن الىكف باإلاىفعت جابًعا لىكف ألاصل أو العحن هفعها، ولزلً كاٌ ُُ ًجىص في ول عحٍن، ل
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 ألن الىكف هلٌل للملً في ألاعُان في الحُاة، فلم ًصح والبُع، أما اإلاالىُت فحرون حىاص وهزا هى مزهب حمهىس أهل العلم؛

. وكف اإلاىافع، وجأكَُذ هزا الىكف، فُىلض ي الىكف باهلظاء اإلاذة

 خه،: وكُل ًٌ للمىفعت، ًصح وكف ول ما حاصث عاٍس خه فئهه ًصح وكفه؛ ألن الىكف في خلُلخه، هى جمل  ول ما حاصث عاٍس

والاهخفاع إهما ًيىن بها، ٌعني باإلاىفعت هفعها، أما ألاصل فهى مدبىٌط مً أن جيخلل ملىُخه إلى أي أخٍذ بأي وحٍه، والؽاسع 

سخمه -ًدؽىف لإلخعان وجىثحر الخحر، واؼتراغ بعع ألاوصاف، جلُُذ هزا اإلالصذ الؽشعي، واخخاس هزا اللٌى ؼُخ ؤلاظالم 

 العحن بيل ما حاصث إعاسجه، فُجىص عىذبٍز وكفه- هللا حعالى
َ
. فظبؽ

ا مط بلاء عينها،: كىله              يخفط بها دائمًة  ٍو

   ٌ يخفع بها دابًما، مع بلاء عُنها،: ًجىص في ول عحٍن ًجىص بُعها، والؽشغ الثاوي: هزا هى الؽشغ الثاوي، فالؽشغ ألاو ًُ  أن 

ن اإلاؤلف مشاده بهزا الؽشغ، أو بهزًً الؽشػحن في اإلاعؼىفاث بعذهما، خُث كاٌ وال ًصح في ػحر رلً، ٌعني البذ : ولزلً بحَّ

عذ وكًفا،  ٌُ ؽشع عىذهم، وال  ٌُ أن ًيخفع بالىكف اهخفاًعا دابًما، وفي هزا ؤلاؼاسة إلى ما جلذم، مً أن الىكف اإلاؤكذ هزا ال 

ا إلاا خىُىاه عً بعع الفلهاء مً أن الىكف اإلاؤكذ ًدصل به اإلالصىد مً حعبُل هزه اإلاىفعت، هزه اإلاذة التي جم 
ً
خالف

. فيها جأكُذ الىكف، فُيىن عىذبٍز رلً مؽشوًعا

  ،وهى مزهب حمهىس أهل العلم أن ًيىن مؤكًخا؛إرن ًيخفع بها دابًما، لبُان أن الىكف البذ أن ًيىن مؤبًذا، وال ًصح عىذهم 

باع أصلها، وال ًىهب، وال ًىسر، وهزا إهما ًيىن على ظبُل الذوام، ورهشها اإلاعنى الزي حعلل  ًُ لظاهش الىصىص، ػحر أهه ال 

. به اللابلىن بجىاص الىكف اإلاؤكذ

 وإ ًصح في غير رلً، : كاٌ            

  ،وكذ طشبىا لهزا فئرا واهذ العحن جفنى، فئن عىذبٍز ال ًصح وكف جلً العحن،ٌعني في ػحر ما ًيخفع به دابًما، مع بلاء عُىه 

ؤول فُفنى، وال ػًُبا ًخؼُب به  ًُ ؽشب فُيخهي، وال ػعاًما  ٌُ  ماًء 
ً

 عىذ حعٍشف الىكف، فال ٌعىغ فلًها أو ًىكف مثال
ً

مثاال

ذ اإلاؤلف هزا، وكاٌ جأهًُذا لهزا َُّ وال ًصح في ػحر رلً، مثل ألازمان، أي ال ًصح وكف ألازمان، وىكف : فُيخهي، ولزلً ك

الزهب والفظت، الذساهم والذهاهحر، وفي خىمها آلان ألاوساق الىلذًت، فئهما والحالت هزه ال جىكف، وهزا ًجشي أًًظا الحىم 

. فُه هما ًجشي في اإلاؼعىماث وألاػُاب وهدىها مما جفنى

 كالىا، واإلاؼعىم واإلاؽشب وهدىه، وكالىاورهب بعع أهل العلم والحىفُت واإلاالىُت إلى حىاص وكف ما ال ًيخفع به إال بخلفه  :

ومً رلً وكف حشاٍب مً الخمش على الفلشاء، ووكف أًًظا دساهم لللشض، وماٍء للؽشب، وػعاٍم لألول، وػٍُب إلاسجذ، وهدى 

حعمُت رلً وكًفا مما ال جأباه اللؼت، وهى حاٍس في الؽشع، واإلاشاد به : ، وكاٌ-سخمه هللا حعالى-رلً، واخخاس هزا ؼُخ ؤلاظالم 

عخذٌ به على مثل رلً وكف عثمان  ٌُ صشف لؼحرها، ومما  ًُ لبئر سومت، - سض ي هللا حعالى عىه-وىهه وكًفا على جلً الجهت ال 

ومً اإلاعلىم أن البئر ًفنى، ومً صىس رلً أًًظا وهى في خلُلت ألامش مً اإلاعابل اإلاعاصشة، التي ًىثر العؤاٌ عنها، وكف 

الىلىد لللشض، وهزا في الحلُلت أولى بالجىاص مً وكف بعع ألاعُان التي جخلف، ٌعني الىأط هزا الزي كلىا بىاًء على 

 مً وكف على ظبُل 
ً

مزهب الجمهىس أن مثله ًصح وكفه، ًفنى مع الىكذ، ًىىعش، ًخؼحر، ومثله بعع آلاهُت، ومثله مثال

اإلاثاٌ هخاًبا، فيل هزه لها عمٌش جيخهي معه، لىً وكف الىلىد وهدىها، الظُما لللشض، هزا في الحلُلت أولى، هما ٌؽحر إلُه 

شد : خُث كاٌ- سخمه هللا حعالى-اللابلىن بالجىاص، وهى اخخُاس ؼُخ ؤلاظالم ابً جُمُت  إن هزه الىلىد أولى؛ ألهه ٌعخلشطها ٍو

 
ٌ

بذلها، وفي هزا مً الخىظعت على الىاط أًًظا، فبعع الىاط ًدخاج إلى الىلىد وال ًجذ مً ًلشطه، فئرا وان هىان وكف

 أخشي، جدلم اإلالصىد مً الىكف
ً
ً هؤالء مً كظاء خاحاتهم باالكتراض، زم إعادة هزا اإلااٌ مشة ِ

ّ
مى ًُ  ، . هلذيٌّ

 بخيبر، لم أصب : وإ ًصح إإ على بّرٍ أو معروٍف، مثل ما روي عً عمر أهه كاٌ: رحمه هللا-كاٌ }
ًة

ًا رسٌى هللا، إوي أصبذ ماإ

 كط هى أهفس عىذي مىه، فما جأمروي؟ كاٌ
ًة

باع أصلها، وإ ًىهب، » :ماإ ًُ سذ أصلها، وجصذكذ بها، غير أهه إ  إن شئذ حبَّ
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فخصذق بها عمر في الفلراء، وفي اللربى، وفي الركاب، وفي سبيل هللا، وابً السبيل، والضيف، وإ جىاح على : كاٌ ،«وإ ًىرر

ٌٍ فيه ا غير مخمى
ًة
قعم صذًل ًُ . {مً وليها أن ًأول منها باملعروف، أو 

 الؽشغ الثالث أو الشابع مً ؼشوغ الىكف عىذهم :، وال ًصح إال على بّشٍ أو معشوٍف، :  ولزلً كاٌ اإلاؤلف هىاأن ًيىن على بّشٍ

 على مدل بٍُع 
ً

م، فئن الىكف باػٌل باجفاق العلماء، شخٌص ًىكف مثال ، هما لى أوكف على مدشَّ فئرا أوكف على ػحر بّشٍ

للمدشماث، واهذ مؽشوباٍث أو مؼعىماٍث أو ملشوءاٍث، أو ػحر رلً مً اإلامىىعاث ؼشًعا، هزا الىكف باػٌل، ألن الىكف إهما 

شاد به الخحر والبر، وهزا بخالفه، فهى باب ؼّشٍ  ًُ .

 ول شرٍط ليس في هخاب هللا فهى »: صلى هللا علُه وظلم-عمىم الىصىص الؽشعُت، ومً هزا كىله : والزي ًذٌ على هزا

 لىخاب هللا، وخذًث أًًظا ابً عمش، الزي رهشه اإلاؤلف هىا، ففُه كٌى الىبي : ، واإلاشاد«بااٌل 
ٌ

صلى هللا -ول ؼشٍغ مخالف

 كؽ هى أهفغ عىذي مىه، فلاٌ الىبي : ، إلاا كاٌ عمش-علُه وظلم
ً

-صلى هللا علُه وظلم-إوي أصبذ أسًطا بخحر، لم أصب ماال

خصذق بها، كاٌ الشاوي - صلى هللا علُه وظلم-، أو أؼاس علُه الىبي  غ أصلها ٍو فخصذق بها عمش، في الفلشاء، وفي : أن ًدّبِ

ؼعم صذًًلا  اللشبى، وفي الشكاب، وفي ظبُل هللا، وابً العبُل، والظُف، ال حىاح على مً وليها أن ًأول منها باإلاعشوف، ٍو

ٌٍ فُه . ػحر مخمى

  ومً رلً أن عمش ،
ٌ
مً أٌو مً وكف في ؤلاظالم، هما ٌؽحر إلُه - سض ي هللا حعالى عىه-وهزا الحذًث فُه الحلُلت فىابذ هثحرة

هزا الحذًث، وفُه أًًظا بُاٌن إلاعنى الىكف، وهى جدبِغ ألاصل، وحعبُل اإلاىفعت، وفي هزا الحذًث أًًظا بُاٌن لحىم 

باع،  ًُ يخفع فُه، وفي هزا الحذًث بُان أن الىكف أًًظا ال ًىسر، وال ًىهب، وال  ًُ الخصشف في الىكف، وأهه ال ًيىن إال في ما 

وفُه ؤلاؼاسة إلى مؽشوعُت الخصذق على الفلشاء مً ماٌ الىكف، وهزلً على اللشبى، وإن لم ًيىهىا فلشاء، وهزلً على ابً 

صل به إلى بلذه، وهزلً ما ًيىن في الصذكت أو  عؼى ما ًخىصل أو ًخىظل ٍو ُُ ا في بلذه، ف ًُّ العبُل، وهى اإلاىلؼع، وإن وان ػى

والضيف، وإ جىاح على مً وليها أن »:  في كىلهالىكف على الجهاد في ظبُل هللا، وفُه أًًظا دلٌُل على حىاص إكشاء الظُف

، فُه ؤلاؼاسة إلى حىاص أن ًأول الىاظش، وهى اإلاذًش والىهُل على هزا الىكف، أن ًأول مً هزا الىكف «ًأول منها باملعروف

باإلاعشوف مً ػحر حعٍذّ على رلً وإظشاٍف، وإلحاق الظشس بهزا الىكف، ًأول ما ًدخاج إلُه مثله، وهزلً ٌعؼي الصذًم مً 

ٌٍ فيه»هزا الىكف، كذًسا ٌعحًرا، هما أًًظا أؼاس إلُه الىص  ا غير مخمى
ًة
قعم صذًل ًُ  ٌعني ال على ظبُل الخملًُ، وال «أو 

- سض ي هللا حعالى عىه-ًيىن رلً على ظبُل الاظخىثاس هما رهشها، وهزا وله حاء هاؼًئا عً فظُلٍت واهذ في اظدؽاسة عمش 

، وهزا ًؤهذ أًًظا بشهت الاظدؽاسة، الظُما إرا واهذ ألهل العلم والفظل، فُيؽأ عنها هثحٌر مً -صلى هللا علُه وظلم-للىبي 

. الخحر

  ،ووي الىكف على اإلاباح ، هل هى حابٌض؟ وهل اؼتراغ أن ًيىن اخخلفىا في معألٍت هاؼئٍت عً اؼتراغ أن ًيىن الىكف على بّشٍ

، أو على معشوٍف، ًمىع مً الىكف على اإلاباح؟ أم ال؟ اطت، بدُث الىكف على بّشٍ  على الٍش
ً

 لى أساد شخٌص أن ًلف مثال

 على صىسٍة مً الصىس التي ًدصل بها 
ً

ما هى ػحر ممىىٍع ؼشًعا، لىىه - هما رهشها-ًخمشن الىاط في هزا اإلايان، أو ًلف مثال

. لِغ مً أبىاب الىذب والاظخدباب

  هما رهش -فاإلازهب عىذها، وهى ما ًمىً أن ًلاٌ بأهه كٌى الجمهىس، ال ًصححىن الىكف على اإلاباح، وإهما ٌؽترػىن

 ألحل وىن جلً الصذكت في البر، وهى - اإلاؤلف
ً
أن ًيىن على بّشٍ أو معشوٍف، لظاهش الىصىص، وألهه إهما ظمي الىكف صذكت

دبغ هزا اإلااٌ عً الهبت وؤلاسر وهدى رلً، ومثل رلً ال ًيىن إال إلاصلحٍت ؼشعٍُت، ووي  ٌٍ على وحه اللشبت، وٍُ إخشاج ما

ىشه، وأظهش مىه، وهى مدل اجفاٍق،  ًُ باح، ومً باب أولى اإلاىع مما  ًُ الىكف على البر دون ظابش الجهاث، هما لى وان وكًفا على ما 

م . الىكف على اإلادشَّ

 شخٌص أن ًيىن الىاكف هافز الخصشف، فال ًصح الىكف مً اإلاحجىس علُه،: ومً ؼشوغ الىكف التي ًمىً أن وؽحر إليها 

محجىٌس علُه في ماله، وكذ جلذمذ ؤلاؼاسة إلى معنى الحجش، هزا ال ًجىص أن ًىكف، وال ًصح مىه الىكف، هما أن الىكف 

ًٍ في اإلاعخلبل، أو أن ًشبؽ هزا الىكف  ا إلى صم
ً
ًلا، أو مظاف

َّ
البذ أن ًيىن هاحًضا، فال ًيىن، وال ًصح أن ًيىن الىكف معل
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بمىجه على ظبُل اإلاثاٌ، فُيىن عىذبٍز في خىم الىصُت ال الىكف، فالىكف ال ًصح إال هاحًضا خحن صذوس اللٌى أو الفعل 

ًيخفع به مع بلاء عُىه دابًما، فذابًما حؽحر إلى هزا : اإلاخظمً له، والبذ فُه مً الخأبُذ هما أؼشها، وإلُه أؼاس اإلاؤلف في كىله

، البذ أن ًيىن  ٌٍ اإلاعنى، وهى مزهب حمهىس أهل العلم، والبذ أًًظا أن ًيىن اإلاىكىف علُه معلىًما، فال ًصح على مجهى

اإلاىكىف علُه معلىًما ًملً، فال ًصح على مجهٌى عًُىا أو وصًفا، وال أًًظا على معحٍن معلىٍم ال ًملً، مثل لى أوكف على ما 

، فال ًخدلم معه  ًٍ ًٌ للمىفعت، وهزا إهما ًيىن في مال ال ًملً هبهابم وهدىها، فئن هزا الىكف ال ًصح؛ ألن الىكف جملُ

. عىذبٍز اإلالصىد مً الىكف

 

ا إلى ًىم الذًً ا هثيرًة . وصلى هللا على هبيىا محمذ، وعلى آله وأصحابه وأجباعه، وسلم حسليمًة

 


